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Cleantech TIPP følgegruppe og relaterede initiativer 
 

Cleantech TIPP følgegruppe 

 
Udover projektets officielle partnere, nedsættes en følgegruppe, der løbende giver feedback på 
projektets resultater og indgår i projektets videndeling. Følgegruppen inviteres til workshops og andre 
projektarrangementer, samt giver feedback på projektinitiativer alt efter relevans. Følgegruppen optager 
nye interesserede medlemmer i hele projektets levetid.  
 
I følgegruppen indgår disse kommuner:  

- Ballerup Kommune 
- Frederikssund Kommune 
- Helsingør Kommune 
- Hvidovre Kommune 
- Kristianstad Kommun 
- Landskrona stad 
- Lejre Kommune 
- Rudersdal Kommune 

 
I følgegruppen indgår disse universiteter:  

- Københavns Universitet (særlig interesse: klimatilpasning) 
- Linköping Universitet (særlig interesse industriel symbiose) 
- Copenhagen Business School (særlig interesse governance strukturer) 
- Danmarks Tekniske Universitet 

 
Desuden indgår disse organisationer i følgegruppen:  
 
Klimaspring er et RealDania initiativ, der støtter virksomhedsdrevne udviklingsindsatser fra idé til marked 
og har som formål at gøre Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier. Klimaspring støtter 
virksomhederne fagligt og økonomisk, så de kan nå længere og tænke på tværs. Cleantech TIPP 
samarbejder med Klimaspring om at løfte virksomhedernes løsninger ind i de offentlige organisationers 
søgefelt, så markedspotentialet øges www.klimaspring.dk. 
 
Malmö Cleantech City er et initiativ under Malmö stad, som koordinerer samarbejdet mellem 
kommunen, erhvervslivet, Malmö Högskola og andre aktører i Malmø. Formålet er at skabe merværdi for 
både kommune og cleantech virksomheder, efterhånden som byens udviklingsplaner føres ud i livet. 
Malmö Cleantech City driver netværk for virksomheder og inddrager Malmös byrum som testbed for 
cleantech løsninger. Cleantech TIPP samarbejder med Malmö Cleantech City om kontakt til relevante 
virksomheder for projektets udfordringer, test af cleantech i byrummet og om koordinering med Malmö 
stads øvrige initiativer. www.malmocleantechcity.se.  
 
Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og Forum for Bæredygtige Indkøb er to initiativer under den 
danske miljøstyrelse. Partnerskabet for offentlige grønne indkøb er et samarbejde for offentlige 

http://www.klimaspring.dk/
http://www.malmocleantechcity.se/
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myndigheder, der ønsker at gøre en ekstra og fælles indsats for miljøet ved hjælp af indkøb. 
Partnerskabet arbejder med at udvikle fælles forpligtigende indkøbsmål med miljøkrav. 
www.gronneindkob.dk. Forum for Bæredygtige Indkøb sætter fokus på miljøbevidste indkøb ved at 
afholde fælles møder og arrangementer. www.ansvarligeindkob.dk. 
Cleantech TIPP samarbejder med partnerskabet og forummet om at sprede erfaringerne med 
markedsdialog og OPI indsamlet i projektperioden til aktører udenfor projektnetværket. 
 
Resilient Regions er en neutral arena, hvor akademia, erhvervsliv og myndigheder mødes for at sætte 
fokus på det modstandsdygtige samfund. ’Resilient’ hentyder til modstandsdygtighed overfor 
klimapåvirkninger når det kommer til udvekslingen af varer, tjenester, penge, information og 
arbejdskraft. Cleantech TIPP samarbejder med Resilient Regions om at løfte projektets erfaringer ind i en 
større arena for en omstilling af hele samfundet. www.resilientregions.org.  
 
WIN (Water Innovation Accelerator) er en medlemsfinansieret brancheorganisation for organisationer 

indenfor vandsektoren i Skåne. WIN faciliterer en hurtigere markedsadgang for innovative produkter og 

services i samarbejde med virksomheder, universiteter og kommuner. WIN har for nyligt opstartet WIN 

Nordic, et samarbejde mellem de nordiske lande om at styrke hjemmemarkedet for vandløsninger. 

Cleantech TIPP samarbejder med WIN for at inddrage virksomheder i markedsdialogen, som har fokus på 

udnyttelsen af vand som en ressource (spildevand/regnvand). WIN er bl.a. interesseret i storskala-tests 

af virksomhedernes løsninger, samt juridisk bistand til virksomhedernes deltagelse i markedsdialog/OPI 

og udbud. www.winwater.se. 

Lighting Metropolis er et Interreg projekt med opstart i 2015. Projektet har fokus på at etablere et 
netværk af living labs i bymiljøerne, hvor byer i samarbejde med virksomheder og universiteter tester og 
implementerer løsninger til smart urban belysning. Cleantech TIPP samarbejder med Lighting Metropolis 
om at opbygge kompetencer i storskala tests af cleantech og i Øresundsregional kompetenceopbygning i 
markedsdialog og OPI. Gate 21 er partner i Ligting Metropolis og varetager koordineringen med 
Cleantech TIPP. http://www.gate21.dk/Projektudvikling/Projekter-under-udvikling/Lighting-Metropolis/ 
 
Innovationsaktører i Øresundsregionen er et Interreg projekt med opstart i 2016 ledet af inkubator-
organisationen Accelerace. Projektet skal bidrage til et stærkt økosystem for innovationsaktører i 
Øresundsregionen og styrke relationerne til lignende miljøer i de nordiske lande. Cleantech TIPP har inden 
ansøgning koordineret projektindhold med ’innovationsaktører i Øresundsregionen og samarbejder med 
projektet om at forankre viden fra Cleantech TIPP i det innovationshus, som ’Innovationsaktører i 
Øresundsregionen’ vil etablere.  
 
Forsikring og Pension, Svensk Forsäkring er de største brancheorganisationer for forsikringsselskaber i 

Danmark og Sverige og indgår som interessenter i temagruppen Klimatilpasning. Samarbejdet med 

forsikringsselskaberne er af interesse for temagruppen, da selskaberne ligger inde med værdifulde 

skadesdata, som kan bruges til at forbedre klimatilpasningen i kommunerne. For forsikringsselskaberne 

betyder samarbejdet, at de kan medvirke til at sænke udgifterne til skadeserstatninger ved skybrud, som i 

begge lande har været meget udgiftstunge de seneste år.  

http://www.gronneindkob.dk/
http://www.ansvarligeindkob.dk/
http://www.resilientregions.org/
http://www.winwater.se/
http://www.gate21.dk/Projektudvikling/Projekter-under-udvikling/Lighting-Metropolis/
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Brancheorganisationerne har allerede et samarbejde, som kontakten i projektet vil bidrage til at udbygge. I 

Danmark leverer brancheorganisationen skadesdata til 70 kommuner. I kommunerne kobles data til egne 

teoretiske risikokort og betyder at kommunerne har større grundlag for at vide, hvor skaderne indtræffer, 

så klimatilpasningen kan forbedres.  

Temagruppen ønsker at videreudvikle denne kontakt mellem kommunerne og forsikringsselskaberne ved 

bl.a. at efterspørge mere detaljeret information om: 

- hvilken slags oversvømmelser, der forårsager skaderne 

- at kunne indhente data tidligere, så klimatilpasningen kan forbedres 

- at koble skadesdata til GIS-koordinator billigere og mere effektivt 

- at få større klarhed over, hvordan skadesdataene kan anvendes 

VASyd er sydvest Skånes affalds- og vandrensningsselskab. VASyd står for affaldshåndtering i Malmö stad 

og Burlöv, og står for drikkevand og vandrensning i Sydvest Skåne. I Cleantech TIPP har VA SYD främst 

intresse i Transportlösningar för insamling av hushållsavfall. Fordon anpassade för insamling av 

hushållsavfall i olika fraktioner i den tätt bebyggda staden. I takt med Malmö Stads arbete med att göra 

Malmö till en tät, attraktiv och grön stad upplever VA SYD att framkomligheten för deras fordon blir allt 

mer begränsad vilket leder till störningar för annan trafik och arbetsmiljöproblem för personalen.  VI vill 

därför få en bättre teknisk grund att stå på avseende vad som händer då spelplanen successivt ändras, t ex 

genom mindre utrymme för tunga fordon då delar av gaturummet ges åt gående, cyklister och 

kollektivtrafik, fler vägombyggnader, nya typer av regleringar (t ex backningsförbud) osv. Även vad detta 

kan få för konsekvenser för upphandling. I detta arbete har fordonens utformning och prestanda en stor 

betydelse. Att uppmuntra till nytänkande inom detta område känns meningsfullt. 

Relaterede initiativer som koordineres med Cleantech TIPP 
 
Der er i forberedelserne til projektet gjort en stor indsats for at koordinere Cleantech TIPP med øvrige 
kommunale, regionale og nationale indsatser. Alle partnere har beskrevet hvilke relevante initiativer, der 
pågår, er planlagt eller gennemført indenfor hvert af de tre temaområder (klimatilpasning, innovation i 
affaldssektoren og industriel symbiose) for på denne måde at kunne vurdere værdien af Cleantech TIPPs 
aktiviteter og tilpasse dem, så der opnås større synergieffekter. Se uddybning i bilag 3,4 og 5.  

 
Eksempler på initiativer som koordineres med Cleantech TIPP via projektets partnere:  
 

 Dansk SymbioseCenter: Et nyopstartet dansk center, der leverer rådgivning til kommuner, der vil 

starte industriel symbiose i deres lokalområde og dermed styrke erhvervsudviklingen. Kalundborg 

Kommune koordinerer initiativet med temagruppen industriel symbiose i Cleantech TIPP, der får 

gavn af erfaringerne med opstart af industrielle symbioser.  

 EPIC 2020: Et EU projekt med fokus på bedre udnyttelse af biomasse i havneområder. Malmö stad og 

Sysav Utveckling koordinerer initiativet med Cleantech TIPP, der får gavn af erfaringerne med OPI 
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samarbejde og de konkrete løsninger, der udvikles i EPIC 2020 og videreføres i Malmø med Delad 

energi är dubbel energi.  

 International Center of Excellence:  Et projekt under opstart med fokus på bæredygtige byer, som 

skal understøtte innovationsmiljøer indenfor energi, affald, vand, byggeri og belysning. Sustainable 

Business Hub koordinerer initiativet med Cleantech TIPP. 

 Urban Magma: Et koncept for innovationsudvikling i de urbane systemer for varme, køling og 

affaldshåndtering. Nye affalds- og adfærdspåvirkende løsninger forventes i en Horizon 2020 

ansøgning under Urban Magma. NSR koordinerer initiativet med Cleantech TIPP, som også får gavn af 

NSR's erfaringer med at opbygge forretningsmodeller og gennemføre innovationskonkurrencer for 

affaldssektoren under SAMSA. 

 Markedsmodningsfonden (DK) arbejder med et nyt initiativ med fokus på innovationspartnerskaber, 

der skal udvikle metoder til OPI. Metoderne skal understøtte udvælgelsen og 

potentialeberegning/business case for offentlige udfordringer. Forarbejdet med udvælgelse af 

kommunale udfordringer  løber frem til oktober 2015 og herefter indgås samarbejdsaftaler med 

kommunerne om at indgå i konkrete innovationspartnerskaber. Gate 21 (ved Agger & co) koordinerer 

initiativet med Cleantech TIPP projektet og understøtter at Cleantech TIPP får glæde af 

metodeudviklingen til innovationspartnerskaber, som løbende videndeles med partnerne i Cleantech 

TIPP.  

 KLIKOVAND: Et samarbejde mellem kommuner og vandselskaber i Region Hovedstaden med fokus på 

at forebygge konsekvenser efter kraftige regnskyl. Lyceum koordinerer initiativet med Cleantech 

TIPP, der får gavn af erfaringerne med værktøjer og jura indenfor klimatilpasning.  

 Klimatilpasningsrejsehold: Brancheorganisationen Forsikring og Pension driver initiativet 

Klimatilpasningsrejsehold, der skal understøtte kommunernes klimatilpasning ved at tilbyde støtte til 

udarbejdelsen af politiske beslutningsgrundlag og til at komme fra plan til handling. Rejseholdet vil 

rumme ekspertkompetencer indenfor hydraulik, jura, forsikring, borgerinddragelse og 

klimatilpasningsløsninger, herunder økonomien i de forskellige løsninger. Erfaringer og ekspertise fra 

rejseholdet inddrages i temagruppen for Klimatilpasning via samarbejdet med Forsikring og Pension.  

 

 

 
 


